
IV. ERANSKINA 
  

AUZOLANDEGIEN KUOTA ITZULTZEKO ESKAERA

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, 
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 
 

BERDINTASUN, JUSTIZIA 
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA 
 

Izen-abizenak:

NAN edo AIZ (1):

Datu pertsonalak:

Auzolandegiaren izena:

Tokia (autonomia erkidegoa edo herrialdea):

Uko egindako plazaren datuak:

Plazaren kodea:

Helbidea:

Tf.:

Posta-kodea: Udalerria: Lurralde historikoa:

Posta elektronikoa:

Kuota itzultzeko eskaera:

Auzolandegirako esleitutako plazaren ordainketa egin ondoren, eta plaza horri uko egin ondoren, dagokidan kuota itzultzeko 
eskatzen dut jarraian azaldutako arrazoiarengatik. Adieraz ezazu kasua gurutze batekin (deialdia arautzen duen aginduari 
jarraituz, kuota itzultzea justifikatzen duen egiaztagiria erantsi behar da):

Gazteari jarduerara joatea eragozten dion gaixotasuna. Kasu horretan, betetako eta sinatutako ziurtagiri ofizial bat erantsi 
beharko da, edo medikuaren txosten bat.

Lehen edo bigarren mailako odolkidetasuna duen senide baten gaixotasun larria edo heriotza. Kasu horretan, behar 
bezala betetako eta sinatutako ziurtagiri ofizial bat erantsi beharko da.

Behar bezala justifikatutako ezinbesteko beste kausa batzuk.

Auzolandegia bertan behera uztea.

Txandaren data:



Eusko Jaurlaritzaren Gazteria Zuzendaritzari bidali behar dizkiozun agiriak:

- Kuota itzultzeko eskaera, behar bezala beteta eta sinatuta. 
- Uko egiteko argudiatutako kausen ziurtagiriak edo egiaztagiriak. 
- Aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honetako organo instrukzio-egileak hirugarrenaren (auzolandegian izena 
emandako pertsonaren) datuak konprobatuko ditu, informazio hori bere artxiboetan badago. Egiaztatze horri uko eginez 
gero, hirugarrenen datuen alta-orria aurkeztu beharko da, behar bezala beteta eta sinatuta. 

Espresuki AURKA EGITEN DIOT prozedura honetako organo instrukzio-egileak ofizioz datuak konprobatzeari 
(39/2015 Legearen 28. art.) Bai/Ez

Oharra: aurkakotasun espresua agertu baduzu, Hirugarrenaren (auzolandegian izena emandako pertsonaren) datuen alta-
orria, behar bezala beteta eta sinatuta aurkeztu beharko da.

Sinadura:

Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Gazteriako zuzendaria

,   20 (e)ko ren (a)

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa:
Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak 
Lankidetzan programak.  
 • Arduraduna: Gazteria Zuzendaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila. 
 • Helburua: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programetako partaideen datuen kudeaketa. Baimenak 

eta laguntzak izapidetzea. 
 • Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren 

arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.  
 • Hartzaileak:  

 o Elkarteak eta irabazi asmorik gabeko organizazioak. 
 o Europako Batasuneko organoak. 
 o Estatuko Administrazioko beste organo batzuk. 
 o Toki administrazioko beste organo batzuk. 
 o Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk. 

 • Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen 
diren bestelako eskubide batzuk ere.  

 • Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua: 
www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/103700-capa2-eu.shtml. 

 
  
Araudia: 
 • Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/

adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf).  
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (www.

boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf). 
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Datu pertsonalak:
Uko egindako plazaren datuak:
Kuota itzultzeko eskaera:
Auzolandegirako esleitutako plazaren ordainketa egin ondoren, eta plaza horri uko egin ondoren, dagokidan kuota itzultzeko eskatzen dut jarraian azaldutako arrazoiarengatik. Adieraz ezazu kasua gurutze batekin (deialdia arautzen duen aginduari jarraituz, kuota itzultzea justifikatzen duen egiaztagiria erantsi behar da):
Número de asociados/as en la entidad
Documentación que debes enviar a la Dirección Juventud del Gobierno Vasco:
- Solicitud de devolución de cuota debidamente cumplimentada y firmada.
- Certificados o justificantes de las causas alegadas en la renuncia.
- El órgano instructor de este procedimiento podrá consultar los datos de tercero si esa información ya constara en sus archivos, salvo que el interesado se oponga a ello. En caso de oposición, deberá aportarse la hoja de alta de datos de tercero debidamente cumplimentada y firmada.
Número de asociados/as en la entidad
Nota: en caso de oponerse deberá aportar la hoja de datos de tercero (persona inscrita en el campo de voluntariado juvenil) debidamente cumplimentada y firmada.
Número de asociados/as en la entidad
Eusko Jaurlaritzaren Gazteria Zuzendaritzari bidali behar dizkiozun agiriak:
- Kuota itzultzeko eskaera, behar bezala beteta eta sinatuta.
- Uko egiteko argudiatutako kausen ziurtagiriak edo egiaztagiriak.
- Aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honetako organo instrukzio-egileak hirugarrenaren (auzolandegian izena emandako pertsonaren) datuak konprobatuko ditu, informazio hori bere artxiboetan badago. Egiaztatze horri uko eginez gero, hirugarrenen datuen alta-orria aurkeztu beharko da, behar bezala beteta eta sinatuta. 
Número de asociados/as en la entidad
Oharra: aurkakotasun espresua agertu baduzu, Hirugarrenaren (auzolandegian izena emandako pertsonaren) datuen alta-orria, behar bezala beteta eta sinatuta aurkeztu beharko da.
Número de asociados/as en la entidad
Sinadura:
Número de asociados/as en la entidad
Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Gazteriako zuzendaria
Número de asociados/as en la entidad
,   20
Número de asociados/as en la entidad
(e)ko
Número de asociados/as en la entidad
ren 
Número de asociados/as en la entidad
(a)
Número de asociados/as en la entidad
Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa:
Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programak. 
Arduraduna: Gazteria Zuzendaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila.Helburua: Auzolandegiak eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan programetako partaideen datuen kudeaketa. Baimenak eta laguntzak izapidetzea.Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean. Hartzaileak: Elkarteak eta irabazi asmorik gabeko organizazioak.Europako Batasuneko organoak.Estatuko Administrazioko beste organo batzuk.Toki administrazioko beste organo batzuk.Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere. Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua: www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/103700-capa2-eu.shtml. 
Araudia:
Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf). 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf).
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